
Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. 

 

Výroční zpráva za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                              

Výroční zpráva 2020                    
 

Kdo jsme? 
 
Nezisková společnost působící na poli sociálně právní ochrany dětí provozující:  

 Soukromé školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětský domov 

 Středisko náhradní rodinné péče 
 
Zakladatel: paní Věra Grulichová 
Právní forma: obecně prospěšná společnost (do 21.7.2020), zapsaný ústav (od 21.7.2020) 
IČO: 25630539 
Adresa:  Nad Papežem 1597, 263 01 Dobříš 
 
Obecně prospěšná společnost Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s., se sídlem Nad Papežem 
1597, 263 01 Dobříš, identifikační číslo 256 30 539 změnila svou právní formu na ústav s 
názvem Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú., rozhodnutím správní rady ze dne 16. července 
2020, v souladu s  § 3050 občanského zákoníku. Rozhodným dnem je 30. 4. 2020. 
 
Kapacita: 20 dětí - tři rodinné skupiny 
 

Zařazení do sítě škol a školských zařízení ze dne 19. 6. 1996  

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb. ze dne 3. 9. 

2013. 

Naše služby pro pěstouny 

• Uzavření dohod o výkonu pěstounské péče 

• Poradenství 

• Doprovázení 

• Odlehčovací pobyty 

• Vzdělávání 
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Soukromý dětský domov SOS 92 je nestátní školské zařízení, které zahájilo svůj provoz v roce 

1992. Bylo prvním nestátním zařízením tohoto typu v České republice.  

V našem domově jsou 3 rodinné skupiny. V roce 2020 se skupiny pohybovaly na 4 místech 

(Dobříš Nad Papežem, Dobříš Na Kole, externí skupina zletilých klientů-Nový Knín a Příbram, 

později Dobříš Příkopy 5). Může u nás žít až 20 dětí od 3 do 18 let (v případě studia do 26 let). 

Na jedné skupině může být maximálně 8 dětí.  

Naším cílem je vytvořit pro děti bezpečné místo, pomoci jim překonat traumata, která si k nám 

přinesly, a pomoci jejich rodinám, aby mohly být opět spolu. Pokud to není možné, pomoci 

dětem pochopit, proč tomu tak je, a utvářet v nich pozitivní obraz sebe sama. 

Co děláme a jaké jsou naše zásady:  

 Vytváříme a pomáháme vytvářet dětem bezpečné přijímající zázemí 

 Přistupujeme k dětem s respektem, úctou a láskou 

 Pracujeme profesionálně, vždy v zájmu dítěte 

 Podporujeme vztah k původní rodině 

 Pomáháme rodičům získávat rodičovské dovednosti, a tím lépe rozumět potřebám 
svých dětí 

 Spolupracujeme s řadou organizací s cílem pomoci rodině 

 Jsme si vědomi limitů ústavní péče a vnímáme ji až jako poslední řešení situace pro 
dítě, které nemůže zůstat se svými rodiči. 
 

Co nikdy neděláme:  

 Nevystavujeme děti nestandardním životním situacím, jako je například aktivní účast 

na propagační akci domova či účast na předávání sponzorských darů. Tyto situace do 

života dětí nepatří. Ctíme a chráníme jejich soukromí a osobní údaje.  
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE  

Ředitelka společnosti: 

Mgr. Tereza Jandová 

Správní rada společnosti: 

Věra Grulichová – předsedkyně správní rady od 21. 7. 2020 

JUDr. Eva Dundáčková – členka správní rady od 21. 7. 2020 

Pavel Hlaváček - člen správní rady od 21. 7. 2020 

Michal Roth  - člen správní rady do 20. 5. 2020 

Jitka Pallasová – členka správní rady do 21. 7. 2020 

Jana Náprstková – členka správní rady od 9. 6. 2020 do 21. 7. 2020 

 

Dozorčí rada společnosti:  

JUDr. Eva Dundáčková do 21. 7. 2020 

Mgr. Alexandra Zajíčková  do 21. 7. 2020 

Pavel Hlaváček do 21. 7. 2020 

Dozorčí rada od 21. 7. 2020 není zřízena. 
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Tým pracovníků: 

Mgr. Tereza Jandová – ředitelka DD 

Mgr. Marcela Semančíková – zástupkyně ředitelky 

Vedoucí vychovatel: 

             Mgr. Karel Vostrý 

Odborní vychovatelé: 

Mgr. Anna Haviarová  

Bc. Jakub Kolinger  

Ing. Jana Picková 

Bc. Michaela Vojtová  

Irena Maňasová 

Bc. Jana Štěpánková 

Jakub Bochin 

Terénní sociální pracovnice: 

Mgr. Marcela Semančíková 

Case-manager: 

Mgr. Hana Kolingerová 

Péče o dárce: 

Mgr. Jitka Urbanová 

 

Externí spolupracovníci: 

Věra Grulichová – vychovatelka 

Jana Picková ml. – doučování  

Anna Picková – doučování  

Mgr. et Ing. Hana Petráková – doučování 

Mgr. Věra Skalníková – doučování  

Jaruška Váňová, Jiřina Víšková – úklid 
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Pracovnice centra pro náhradní rodinnou péči 

Vedoucí centra NRP:  

Mgr. Tereza Jandová 

Klíčoví pracovníci  

Mgr. Michaela Hamáčková 

Bc. Denisa Strakulová 

Mgr. Jana Žáková 
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Kdo jsou ti, kteří využívají naše služby? 

Děti, rodiče, rodiny, náhradní rodiny… 

Všichni ti, kteří neměli to štěstí, aby vyrůstali v rodině, která jim poskytne bezpečné zázemí, 

přístav, podporu. 

Ti, co se rozhodli poskytnout zázemí, domov, lásku těm, kteří to ve vlastní rodině nemají. 

V roce 2020 přišlo do dětského domova postupně 8 nových dětí,  9 dětí odešlo. Z tohoto čísla 

je 5 dětí, které se mohly vrátit zpět domů. 1 mladý dospělý odešel ihned po dosažení zletilosti 

a 2 dospělí po té, co dokončili vzdělání. Jedno dítě odešlo krátce po přijetí do jiného zařízení.  

Moc se radujeme, že díky naší podpoře se opět podařilo podpořit rodinu tak, aby děti nemusely 

vyrůstat v ústavní péči. 

Taky jsme pyšní a radujeme se zároveň, z toho, že naši mladí dospělí, úspěšně složili závěrečné 

zkoušky a odcházejí s výučním listem. 

V roce 2020 s námi mělo uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče 23 rodin. V těchto 

rodinách jsme měli minimálně 138 konzultací, 14 dětí našlo zázemí v přechodné pěstounské 

péči. 11 z nich je již ve svých nových rodinách. 

 

Co jsme zažili v roce 2020? 

Vyčerpání, únavu, strach, nepochopení, karanténu, solidaritu, podporu, ocenění, distanční 

výuku, Českou školní inspekci…..COVID 

V únoru jsme ještě stihli lyžařské jarní prázdniny na Šumavě, posléze přišla opatření spojená 

s pandemií COVID a život dětského domova se ocitl v nečekaných turbulencích.  

Zavření škol 11. března nás přivedlo do náročné situace domácí výuky a celodenní přítomnosti 

všech dětí ve skupině. Nejprve jsme zvolili variantu „škola v přírodě“ a hned druhý den jsme 

přemístili celý dětský domov na Kvildu do naší přátelské chaty Betty. Podařilo se nám 

zorganizovat služby celého týmu tak, aby obě skupiny dětí včetně předškoláků mohly na 

Šumavě trávit nečekané školní prázdniny a přitom si dělat úkoly. Po vyhlášení nouzového stavu 

jsme však volili rychlý přesun zpět do Dobříše. Vypadalo to, že všichni-spolu-doma zůstaneme 

ještě dlouho.  

Takovou situaci jsme v provozu domova dosud nezažili. Ihned jsme museli posílit 

vychovatelský tým o jednu sílu přes den, kdy vychovatel se skupinou dětí dělá úkoly, vaří, 

uklízí, nakupuje a ještě musí zabavit předškolní děti. Se zvýšenými náklady na mzdy nám záhy 
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pomohly některé spřátelené nadace. Vychovatelům jsme po měsíci náročného provozu 

dopřáli několik „odpočinkových“ dnů, ve kterých jsme dovezli hotový oběd pro celý dětský 

domov z restaurace Krmelec – děkujeme městu Dobříš a soukromým dárcům za uhrazení této 

vítané úlevy, základní škole TRNKA za zapůjčení nádob a Krmelci za dobré jídlo.    V nakupování 

jsme využili laskavé nabídky Prodejny Bedřich, která nám podle předem poslaného seznamu 

vždy připravila krabice s nákupem, které jsme mohli jen vyzvednout a zaplatit převodem z 

účtu.  

Bezprostředně po uzavření škol jsme dostali několik nabídek na rozšíření našeho 

počítačového vybavení. S radostí jsme je přijali a velmi za ně děkujeme – notebooky, tablety 

a počítače nám umožňují stíhat online výuku v individuálních potřebách každého školáka. Měli 

jsme také obavy, jestli se nám podaří sehnat dezinfekční gely a spreje, roušky a ostatní 

pomůcky v dostatečném množství, ale dobrovolní dárci – zejména Hromová parta pana 

Slavaty - nás pohotově zásobili, a vždy přihodili i slůvko povzbuzení a naděje.  

Se stále přítomnými dětmi nebylo samozřejmě možné vydržet celý den doma. Každé 

odpoledne jsme v rouškách vyráželi do lesa nebo jsme volili zábavu na zahradě, či výlet na 

kolech. 

Několik dětí později odjelo ke svým příbuzným na dlouhodobou propustku, což jim umožnilo 

využít dobu zavření škol k hlubšímu kontaktu s rodinou. Jelikož se jedná o vzdálenější lokality, 

mohli jsme to zvládnout jen díky podpoře organizace Letní dům, jejíž pracovníci pravidelně 

chodili za dětmi do rodin pomáhat jim s přípravou do školy.  

V domově jsme zažili i oslavu narozenin, na kterou jsme poprvé nemohli pozvat kamarády a 

spolužáky. I tak se povedla. Pekli jsme velikonoční perníčky, tvořili jsme zajímavé výrobky a 

samozřejmě jsme shlédli desítky pohádek…  

V létě přišlo částečné uvolnění a my jsme se mohli vydat na tábory nebo jet ke svým rodinám. 

Naši dospívající putovali na týdenní pobyt zaměřený na trénink samostatnosti, tentokrát do 

moravského Šatova. Zažili jsme také tradiční sjíždění Vltavy a turistický pobyt na Šumavě.  

Koronavirus nám zamíchal kartami v otevření nových prostor na Dobříši na adrese Příkopy 5, 

které jsme převzali do užívání díky neobyčejné štědrosti pana knížete Jerôma Colloredo-

Mannsfelda a jeho manželky paní Livie. Přesto se zde s malým zpožděním podařilo zprovoznit 

nové tréninkové byty pro naše klienty 18+, přesun kanceláře pro podporu pěstounů, a otevření 

nové rodinné skupiny dětského domova.  

Od 1. 6. 2020 se na novou adresu Příkopy 5 přesunuly všechny naše služby pro pěstounské 

rodiny. Během této doby jsme zde již pořádali dny otevřených dveří, pravidelné kluby 

pěstounů, vzdělávací akce a již tři miminka, která byla svěřena do péče přechodných pěstounů, 

se zde setkala se svými novými rodiči. 

V září 2020 se v nově zrekonstruovaných prostorách zabydlela i rodinná skupina. V bytě 4+KK 

tedy bydlí čtyři děti ve věku od 15 – 16 let, se stálou přítomností vychovatele. Tato netradičně 



 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                              

Výroční zpráva 2020                    
 

malá skupina nám dává příležitost být s děti v hlubším kontaktu, dětem dává více klidu. Ve 

dvou tréninkových bytech – garsonkách – bydlely dívky 17 a 19 let. Plnoletá klientka zvládala 

samostatné bydlení jen za podpory naší case managerky. Mladší dívka byla ve spojení se 

sousedskou rodinnou skupinou.  

Podzim 2020 byl opět spojený se zavřením škol, čímž jsme dovršili celkem pět měsíců domácí 

výuky našich dětí. Podzimní výuka už kladla i velké nároky na počítačové vybavení dětského 

domova. Všechny děti už se učily on-line. Díky podpoře řady našich podporovatelů se podařilo 

všechny děti připojit. Ale nebylo to snadné ani prostorově, v jednom domečku 8 dětí, 3 jejich 

pokoje, společná jídelna a obývací částí a všichni si přáli soukromí. Podpora dětí zejména na 

druhém stupni základních škol a středoškoláků byla velmi náročná, protože každý z vyučujících 

zadával práci jiný způsobem. Hospitovali jsme tak s kolegy nepřímo řadu hodin, aniž bychom 

chtěli. 

Pomalu se blížily Vánoce a týden před nimi nás v této nelehké době navštívila česká školní 

inspekce. Plánování pobytů mimo zařízení bylo obtížnější, ale přesto velká část našich dětí 

trávila Vánoce doma.  
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Tenhle skvělý kotlíkový guláš nám připravil Michal, 

velké díky mu patří za to, že již poněkolikáté týden 

na letním výjezdu krmí hladové krky dětí i 

vychovatelů na Kvildě. Všichni už se na jeho 

kuchařské umění zase těšíme a doufáme, že i letos si 

na nás udělá čas. 

 

 

Doba, kdy byly uzavřené školy a omezený pohyb nás učila trávit čas společně a hledat různé 

možnosti bezpečného sportovního vyžití. Jednou z variant bylo jezdit na kole do Brd! 
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Tohle je naše nová sportovní 

láska….paddleboardy! Zase za to 

může Michal, ale tentokrát jiný. I jemu 

patří velké díky za zapůjčení těchto 

prima věciček, instruktáž a čas, který 

nám věnoval. 

 

 

 

 

 

 

 
Nově otevřené prostory pro 

centrum Náhradní rodinné péče. 

 

 

Realizované projekty 
V roce 2020 jsme pokračovali v projektech, které už k našemu domovu neodmyslitelně patří. 

Rozšiřují a zvyšují kvalitu péče o děti/rodiny, které u nás žijí. Jsou spojeny zejména s dvěma 

směry, a to, že dítě je součástí nějakého rodinného systému a zároveň, že se jedná o 

individualitu, kterou je třeba v každém z dětí podporovat a zároveň je podporovat v začlenění 

mezi jejich vrstevníky, aby mohly sdílet podobné zážitky jako oni. V tomto roce jsme 
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pokračovali v projektu: Nejsi na to sám!, který je určený pro pěstounské rodiny, které 

provázíme. 

Nejsi na to sám! 

Pro naše pěstounské rodiny byl určen projekt terapeutické pomoci, kterou využívají pěstouni 

nebo děti v pěstounské péči. Tato nabídka pěstounským rodinám pomohla překonávat složité 

situace v náhradní rodinné péči. Projekt byl financován Nadací J&T.  

 

I já mám mámu 

Je naší součástí, bez něj si již práci dětského domova neumíme představit. V roce 2020 se 
jednalo o 11. rok, kdy byl tým dětského domova rozšířen o terénního sociálního pracovníka, 
který se věnoval dětem zde umístěným a zároveň jejich rodinám.  
Díky tomuto projektu se nám daří najít širší rodinu dítěte či podpořit rodinu tak, aby se mohlo 

minimálně dítěte do ní bezpečně vracet. V případech, kdy není možné, aby se dítě bezpečně 

do rodiny vracelo, mu pomáháme poskládat jeho příběh a porozumět tomu, proč bylo z rodiny 

odebráno. Naše děti tak mohou v našem domově bezpečně vyrůstat, aniž by přišly o svoji 

rodinu, historii a kořeny. Pro rodiny, které nemají bytové podmínky k tomu, aby u nich mohly 

děti trávit víkendy a prázdniny, máme k dispozici byt v Novém Kníně, kde rodičům a dětem 

společné pobyty umožňujeme. 

Kvůli Covidu jsme nemohli uskutečnit tradiční společné akce s rodiči. Omezený byl také počet 

rodinných konferencí a konzultací. 

U pěti dětí se nám podařil návrat do své původní rodiny. 

Tento projekt finančně podporovaly Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace J&T.  Finanční 

podpora směřuje na mzdu sociálního pracovníka. 

 

Samostatně do života (s dobrou šancí) 

Projekt je určený pro klienty našeho zařízení 18+. Jeho cílem je podpořit a připravit mladé 

dospělé na samostatný život za zdmi dětského domova. Projekt je zaměřen na získávání či 

zvyšování dovedností v několika oblastech: péče o vlastní osobu, finanční gramotnost - 

finanční plánování, pracovní uplatnění, péče o domácnost. Významnými partnery v projektu 

bylo město Nový Knín, Nadace Terezy Maxové dětem, Sociální fond Brdy-Vltava a Nadace J&T. 

Jejich zásluhou jsme měli k dispozici 2 bytové jednotky pro realizaci projektu.  

Projekt není v první fázi pro naše klienty jednoduchý. Samostatným bydlením přicházejí o tzv. 

komfort dětského domova, který jim zabezpečuje stravování, pomoc s péčí o prádlo a ošacení 

a pomoc v kontaktu se školou či s dodržováním pravidel. Samostatné bydlení přináší větší 



 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                              

Výroční zpráva 2020                    
 

svobodu, která je ovšem přímo úměrná míře odpovědnosti. Mladí dospělí v prvních chvílích 

často čelí problémům s finanční gramotností, pravidelnou docházkou do škol, komunikací se 

školou a dodržováním pravidel, která již nejsou vychovateli pravidelně vyžadována. 

I přes tyto nesnáze vidíme v projektu velký smysl a potenciál.  

 

Samostatně do života 

Samostatně do života je projekt pro naše -náctileté děti 15+, s cílem připravit tyto mladé 

dospívající na samostatný život ještě před dovršením 18 let. 

Děti se s pomocí speciálního pracovníka (tzv. case managera) intenzivně připravují na to, že 

jednou opustí zdi dětského domova. V rámci projektu je učíme pečovat samy o sebe, svou 

domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové 

zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec běžné 

činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním.  

Projekt bychom nemohli uskutečňovat bez podpory dárců a nadací. Mzdu case managera nám 

pomohly zaplatit Nadace Terezy Maxové dětem, sbírka NROS - Pomozte dětem a Nadační fond 

Albert. 

 

Volný čas nejen u televize 

Cílem projektu je ukázat a nabídnout dětem z dětského domova aktivní trávení volného času 

– ne pouze pasivně sledovat televizi nebo hrát hry na PC. Projekt je vede k tomu, aby pečovaly 

o své zdraví, o svoje tělo a zároveň se naučily využívat sportu, výletů a jiných činností jako 

jedné z možností relaxace a odreagování. Děti při různých aktivitách získají pozitivní zážitky a 

věříme, že se k nim budou i v budoucnu vracet a některé přetrvají až do jejich dospělosti. 

Podporovatelem projektu je ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem a Nadační fond 

TESCO. 

S výučním listem to půjde lépe 

Cílem projektu je dosáhnout odborné kvalifikace dětí na středních odborných učilištích. 

Chceme, aby děti měly možnost studovat obor, který si vybraly, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost jeho dokončení. Finanční prostředky  poskytnuté na projekt kryjí náklady na 

nákup školních pomůcek, doučování a dopravu do škol.  

Projekt podporuje vzdělávací fond Škoda Auto - Nadace Terezy Maxové dětem.  
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SPOLUPRÁCE 

Mimo naše projekty se dospívající děti účastnily i programu neziskové organizace Letní dům, 

který je zaměřen na získávání zkušeností při životu tzv. nanečisto. Nabídka tohoto programu 

velmi dobře doplňuje naši práci s mladistvými, která je zacílená na úspěšný odchod z dětského 

domova. Společně s Letním domem jsme v tomto roce realizovali několik víkendových art-

terapeutických setkání pro děti. A některé naše děti využili jejich individuálního provázení. 

Všechny naše projekty a aktivity týmu jsou pravidelně supervidovány PhDr.Jiřím Brožou a 

PhDr.Petrem Váchou. Za jejich odbornou podporu celému týmu, v tomto nelehkém roce patří 

díky. 
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SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ 

Bez porozumění potřebám našich dětí a důvěry v naší práci bychom nemohli poskytovat služby 

v takové kvalitě jako je tomu dosud. Naši podporovatelé a dárci dobře vědí, že dětem nechybí 

plyšoví medvídci, ale jsou ochotni přispívat na mzdy pracovníků, kteří zvyšují kvalitu nabízené 

péče. Za to jim patří naše velké díky.  

 

V roce 2020 nás podpořili: 

Almma s.r.o.  

Altea HD, s.r.o.  

Brouková Hana 

Café de Honduras    

D.I.SEVEN  

Dana Rákosníková  

Daniel Flígr 

Dm drogerie  

Doosan Bobcat EMEA  a její 

zaměstnanci  

Dorty D  

Elektromontáže P.S.D., s.r.o.  

Hendrich Vladimír  

Chata Betty KVILDA  

Josef Bedřich s.r.o.  

Kinstellar s.r.o. 

Květinářství Letizia    

Lukáš Hořejší 

MAS Brdy-Vltava   

Město Dobříš 

Miroslav Sochor 

Modřínová, z.s. 

Nadace Etela 

Nadace J&T  

Nadace Terezy Maxové dětem  

Nadační fond Albert  

Nadační fond TESCO  

NROS – Pomozte dětem     

Oddíl Sosna 

POUR SERVIS s.r.o. 

PPm Factum a.s. 

Productboard 

RAVAK – sleva na sprch. kout 

SKF CZ, a.s.  

Skřítkov 

Sluneční paprsek 

Spolek Sluneční paprsek  

Středočeský kraj 

Ticket Art Praha 
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Tiskárna Hradištko 

Tomáš Hradecký 

Tomáš Slavata a Manufaktura 

UNIS – N, s.r.o. 

Van Leuffen Dobříš   

Vltava Invest, a.s. 

Vojtěch Dalekorej 
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Hospodaření v roce 2020 

 

Část příspěvků z roku 2020 je 

určena na hrazení nákladů 

roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ  V ROCE 2020

Náklady částka

Spotřeba materiálu 1 154 854,76 Kč        

Spotřeba energie 268 323,97 Kč           

Opravy a udržování 188 806,35 Kč           

Cestovné 1 160,00 Kč                

Náklady na reprezentaci 22 846,00 Kč              

Ostatní služby 1 566 967,01 Kč        

Mzdové náklady 5 550 646,00 Kč        

Zákonné sociální pojištění 1 467 820,00 Kč        

Zákonné sociální náklady 22 369,00 Kč              

Daň silniční 7 699,00 Kč                

Ostatní daně a poplatky 6 290,00 Kč                

Jiné ostatní náklady 187 774,50 Kč           

Odpisy dlohodob.hmotného majetku 183 683,00 Kč           

Celkem náklady 10 629 239,59 Kč     

Výnosy

Tržby z prodeje služeb a hospodář.činnosti 39 820,00 Kč              

Úroky 137,26 Kč                    

Jiné ostatní výnosy 403 472,23 Kč           

Tržby z prodeje majetku -  Kč                           

Přijaté dary 548 497,00 Kč           

Přijaté příspěvky od nadací 1 213 164,75 Kč        

Dotace úřadu práce - pěstouni 976 871,87 Kč           

Dotace středočeský kraj 7 482 133,00 Kč        

Celkem výnosy 10 664 096,11 Kč     

zisk 34 856,52 Kč              
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Kontrolní činnost 

Naši činnost pravidelně kontroluje a hodnotí řada institucí. V letošním roce se jednalo o 

pravidelné kontroly Státního zastupitelství Příbram, pravidelné kontroly naší činnosti u nás 

v zařízení dělal Mgr. Pavel Soukup. Metodické kontroly dětského diagnostického ústavu 

provedl Mgr. Petr Hokr.  

Audit účetní závěrky pravidelně prováděla do roku 2020 společnost ECO Economic&Comercial  

Office s.r.o. Tábor. Auditor této společnosti bohužel na konci roku 2020 zemřel. O audit účetní 

závěrky za rok 2020 byla tak požádána auditorská společnost A+D HELP, s.r.o. Příbram. 

ČSI – proběhla v prosinci roku 2020. 

Všechny tyto kontroly neměly k naší práci výhrad. 
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Slovo na závěr  
Vážení a milí přátelé, příznivci a kamarádi Dětského domova Korkyně,  

Je mou milou povinnosti, zamyslet se nad uplynulým rokem a poděkovat za přízeň a podporu, 

které se nám v tomto nelehkém roce vaším prostřednictvím dostalo.  

Rok 2020 nám přinesl zcela nové zkušenosti, některé byly velmi pozitivní, ukázal se charakter 

lidí, kteří se kolem domova vyskytují. Byla zde velká řada lidí, kteří nabízeli pomoc, šili roušky, 

vozili desinfekce, přišli vypomáhat s doučováním dětí, pomáhali s nákupy, neváhali a cestou 

z práce se na 1. odpočívadle otočili a jeli zpět, protože kolega, který je vystřídal, se záhy dostal 

do karantény. Neváhali a šli sloužit k nemocným dětem, nabídli kolegovi, který žije se staršími 

rodiči, že vezmou službu za něj u nemocných dětí, přispěli na nákup obědů, dovezli vlastní 

zavařeniny, upekli… 

Díky všem těmto vyjmenovaným, jsme to zvládli. Na hranici, možná už dokonce i za hranicí 

svých možností a sil.  

S úctou a respektem ke všem svým kolegům 

Tereza Jandová, ředitelka  

 


